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STUDIUM PÅ˜INÃ•Å Ã• POTÄšCHU MYSLI
ÃšterÃ½, 06 bÅ™ezen 2018

Mikulá&scaron; Kopernik, renesanÄ•ní matematik, astronom, fyzik a kanovník 1473 &ndash; 1543, je autorem citátu, který
jsem vybral do názvu Ä•lánku - &bdquo;Studium vÄ›d pÅ™iná&scaron;í pravdu, neuvÄ›Å™itelnou potÄ›chu mysli.&ldquo; Ano,
pÅ™átelé, rýsuje se nám svÄ›tlá budoucnost. Diplomovaných vysoko&scaron;kolákÅ¯ pÅ™ibývá. Jen nÄ›jak mi uniká, jaká
bude návratnost nákladÅ¯ na jejich studia ve prospÄ›ch spoleÄ•nosti? Ale být mlad&scaron;í, tak si okamÅ¾itÄ› podám
pÅ™ihlá&scaron;ku na UK Praha ke studiu. Tohle studium musí být úÅ¾asné!

Já, pouÄ•en nÄ›kolika namátkou vybranými tématy, bych si pro svou budoucí závÄ›reÄ•nou diplomovou práci vybral
napÅ™íklad téma: "Kdo a jak pÅ™ipravil SnÄ›hurku o panenství, aneb jak genderovÄ› vyváÅ¾it souÅ¾ití mezi trpaslíky s pÅ™i
sexuální stabilitÄ› v malém kolektivu".
Pár zajímavých, a jak vidno úspÄ›&scaron;nÄ› pouÅ¾itých typÅ¯, máte zde:

Student: Jan DuÅ¾da Název absolventské práce: Sexuální a vyluÄ•ovací slovní zásoba a kontexty jejího uÅ¾ívání
v rom&scaron;tinÄ› Anotace: Tato bakaláÅ™ská práce pojednává o uÅ¾ívání sexuální a vyluÄ•ovací slovní zásoby
v komunitÄ› rokycanských RomÅ¯ v rÅ¯zných jazykových situacích. Z hlediska funkce sexuální a vyluÄ•ovací slovní zásoby
poukazují na rÅ¯zné kontexty uÅ¾ití a naráÅ¾ím také na tabuizované situace. ZávÄ›reÄ•ná Ä•ást bakaláÅ™ské práce
analyzuje výskyt sexuální a vyluÄ•ovací slovní zásoby v rÅ¯zných sférách romského umÄ›ní. Vedoucí práce: Mgr. Michael
Bení&scaron;ek &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Filozofická fakulta Obor studia: Romistika (ROM) Autor
získal diplom a titul Bc.
Student: JiÅ™í Barto&scaron; Název diplomové práce: Gay pornografie jako afirmace a jako
parodie. Genderové aspekty gay pornografie Anotace: Cílem práce je analýza gay pornografie z genderového pohledu,
která zkoumá ukotvovací procesy genderových a sexuálních stereotypÅ¯ a souÄ•asnÄ› moÅ¾nosti a prostory pro jejich
subverzi Ä•i alternativní Ä•tení. Dále se tato práce zamÄ›Å™uje na zkoumání role, jakou potenciálnÄ› afirmativní nebo
parodická pornografie sehrává ve vztahu ke gay aktivismu a emancipaÄ•nímu hnutí. Za tímto úÄ•elem tvoÅ™í empirickou
Ä•ást práce analýza náhodnÄ› vybraných gay pornografických snímkÅ¯ Ä•eské provenience z vybraných vývojových etap tohoto
Å¾ánru. Vedoucí práce: doc. VÄ›ra Sokolová, Ph.D. Oponentura: Mgr. ZdenÄ›k Sloboda (leviÄ•ácký gay-aktivista, Ä•len Rady
vlády pro lidská práva) &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Fakulta humanitních studií &mdash; Katedra
genderových studií Obor studia: Genderová studia (GS) Autor získal akademický titul Mgr.
Student: Barbora Lagová
Název diplomové práce: Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu Anotace: Magisterská diplomová práce bude
zkoumat podoby a funkce figury kyborga v diskurzu kyberfeminismu. ZamÄ›Å™íme se na období zaÄ•ínající rokem 1983, kdy
Harraway publikovala esej A Cyborg Manifesto, tÄ›Å¾i&scaron;tÄ› práce bude tvoÅ™it výzkum figury kyborga v kyberfeminismu
kyberfeministickém umÄ›ní 90. let. &Scaron;kola: Masarykova univerzita Brno, Filozofická fakulta Obor: Obecná teorie a
dÄ›jiny umÄ›ní a kultury Autorka obdrÅ¾ela titul Mgr.
Student: Václav Pecl Pecl je aktivista, mluvÄ•í iniciativy Brno blokuj
a organizátor brnÄ›nské demonstrace na podporu imigrantÅ¯ 26. 6. 2015 Název diplomové práce: Duhová rodina
Å¾ivoucího svÄ›tla a lásky Anotace: Duhová rodina Å¾ivoucího svÄ›tla a lásky. Práce se vÄ›nuje popisu mezinárodního hnut
zvaného Rainbow Family of love and Living Light. V práci pouÅ¾ívám metodu zúÄ•astnÄ›ného pozorování a
strukturované rozhovory. V dal&scaron;í Ä•ásti se vÄ›nuji historii a sociálním institucím. &Scaron;kola: Filozofická fakulta
v BrnÄ›, obor Etnologie Autor obdrÅ¾el titul Mgr.
Student: Sabina Netíková Název diplomové práce: Výuka tématu
homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní &scaron;koly Anotace: Diplomová práce
pojednává o dÅ¯leÅ¾itosti vyuÄ•ování tÄ›chto témat jiÅ¾ na základní &scaron;kole. V teoretické Ä•ásti se zabývám
psychosexuálním vývojem Ä•lovÄ›ka. Dále se vÄ›nuji homosexualitÄ› z hlediska jejího vzniku, výskytu v populaci, otázkami
sebepÅ™ijetí a homosexuálního partnerství a rodiÄ•ovství. SouÄ•ástí práce je návrh preventivního programu, který
pedagogÅ¯m pomÅ¯Å¾e Å¾áky s tématy homosexualita a homofobie seznámit zábavnou formou s prvky záÅ¾itkové
pedagogiky. &Scaron;kola: Masarykova univerzita &mdash; Pedagogická fakulta Obor studia: UÄ•itelství pro základní
&scaron;koly
Student: Lucie Sigmundová Název diplomové práce: Vývoj zmÄ›ny vztahu k vlastnímu tÄ›lu
u transsexuálÅ¯ Anotace: Diplomová práce se zabývá vývojem vztahu k vlastnímu tÄ›lu u transsexuálÅ¯. Teoretická Ä•ást
s dÅ¯razem na nedávné výzkumy pojednává o oblastech vztahujících se k výzkumu &mdash; transsexualismu se
zvlá&scaron;tním zÅ™etelem na proces pÅ™emÄ›ny pohlaví a vztahu k vlastnímu tÄ›lu. Druhou Ä•ástí její práce byl opÄ›t prak
&bdquo;vÄ›decký&ldquo; výzkum. Cílem kvalitativního výzkumu bylo porozumÄ›t vývoji vztahu k vlastnímu tÄ›lu lidí, kteÅ™í sam
identifikují jako transsexuály. Výzkumu se zúÄ•astnilo sedm osob. Data získaná z narativních interview byla analyzována
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z hlediska holisticko-obsahové perspektivy. Respondenti do vyprávÄ›ní vná&scaron;eli také téma akceptace a smíÅ™ení,
téma sexuality atd. &Scaron;kola: Masarykova univerzita &mdash; Fakulta sociálních studií Obor studia: Psychologie
&mdash; magisterský Autorka získala titul Mgr.
Student: Adéla Lábusová Autorka je aktivistka z ÄŒlovÄ›ka v tísni a
bojuje za multikulturní vzdÄ›lávání. Název diplomové práce: Romský revenant&mdash;mulo jako dogma
Anotace: Práce se tematicky zamÄ›Å™uje na studium víry v du&scaron;e zemÅ™elých u RomÅ¯. Teoreticky se práce zabývá
dÅ¯sledky uplatnÄ›ní konkrétních metodologických pÅ™ístupÅ¯ na pojetí tradice na pÅ™íkladu víry v muly &mdash; romské
revenanty. K tomuto zpracování slouÅ¾í teoreticky zamÄ›Å™ená sekundární pramenná literatura. Vedoucí práce: PhDr. Mgr.
Jan ÄŒervenka, Ph.D. Oponentura: Yasar Abu Ghosh &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Filozofická fakulta (FF)
Obor studia: Etnologie &mdash; Romistika (ETN ROM) Autorka získala titul Mgr.
Student: David Ti&scaron;er Název
diplomové práce: Homosexualita u RomÅ¯ Anotace: Cílem této bakaláÅ™ské práce bylo poskytnout dostatek
základních informací o romské LGBT komunitÄ› Å¾ijící v ÄŒeské republice. PÅ™iblíÅ¾it osudy lidí, kteÅ™í jsou vystavováni
vícenásobné diskriminaci a zmapovat, zda se mÄ›ní vztah romské spoleÄ•nosti k LGBT men&scaron;inÄ›.
&Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Filozofická fakulta (FF) Obor studia: Romistika (ROM) David Ti&scaron;er je
homosexuálnÍ romský aktivista, nyní zamÄ›stnán na úÅ™adu vlády v pro-men&scaron;inových oborech.
Student Jan
Kratochvíl Název diplomové práce: Marxismus, neomarxismus &mdash; pÅ™ístupy ke vzdÄ›lání Anotace: Práce se
zabývá vzdÄ›láváním v sociologickém a filosofickém kontextu. Vychází pÅ™itom z marxistického resp. neomarxistického
pohledu, který je pÅ™edstaven v první Ä•ásti. Pozornost je vÄ›nována zejména my&scaron;lenkám spojeným s Marxovou teorií
dÄ›jin a odcizováním Ä•lovÄ›ka v kapitalismu. &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Filozofická fakulta (FF) Obor
studia: Pedagogika &mdash; Andragogika a personální Å™ízení (ANPR)
Student: &Scaron;tÄ›pán Mairovský Název
diplomové práce: Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a my&scaron;lení Milana Machovce, Hany Librové,
Luby Lacinové a Mirka VodráÅ¾ky Vedoucí práce: prof. Dr. Pavel Bar&scaron;a, M.A. Oponentura: PhDr. OndÅ™ej
SlaÄ•álek &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Filozofická fakulta (FF) &mdash; Ústav politologie
Student: Tereza Cachová Název diplomové práce: Å½eny v Asociaci protifa&scaron;istických skupin
aneb &bdquo;Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky&ldquo; Anotace: Cílem mé diplomové práce je zjistit, jaké
je postavení Å¾eny v Ä•eské Asociaci protifa&scaron;istických skupin (APFS). Zajímá mne, jak gender ovlivÅˆuje a limituje
úÄ•ast Å¾en na Å¾ivotÄ› hnutí. Diplomová práce si souÄ•asnÄ› klade zámÄ›r popsat vnitÅ™ní fungování vybrané
antifa&scaron;istické organizace. Vedoucí práce: Mgr. Petra Ezzeddine, Ph.D. Oponentura: PhDr. Marta KoláÅ™ová,
Ph.D. &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Fakulta humanitních studií &mdash; Katedra genderových studií Obor
studia: Genderová studia (GS) Autorka získala titul Mgr.

Student: Eli&scaron;ka Vokounová Název diplomové práce: Genderová analýza filmu SnÄ›hurka a lovec
Anotace: V této diplomové práci se zabývám genderovou analýzou filmu SnÄ›hurka a lovec, který vy&scaron;el v roce 2012.
První Ä•ást práce vÄ›nuji pÅ™edstavení teorie a metodologie, ze které pak vycházím v analytické Ä•ásti. Primární základ
tvoÅ™í feministické teorie, konkrétnÄ› se pak vÄ›nuji pÅ™edev&scaron;ím kritické feministické archetypální analýze a metodÄ›
vzdorného Ä•tení. &Scaron;kola: Univerzita Karlova &mdash; Fakulta humanitních studií &mdash; Katedra genderových studií
Obor studia: Genderová studia (GS) Autorka získala titul Mgr.
Název diplomové práce: Panenství jako sociálnÄ› a
kulturnÄ› podmínÄ›ný fenomén Anotace: Tato bakaláÅ™ská práce se zabývá analýzou fenoménu panenství z perspektivy
sociální a kulturní antropologie. Kriticky se staví k umÄ›le vykonstruované dichotomii pÅ™írody a kultury, která má vliv na
vytvoÅ™ení konstruktu &bdquo;pÅ™irozenosti&ldquo; tÄ›la a panenství. &Scaron;kola: Mas. univerzita Brno &mdash; Fakulta
sociálních studií Obor studia: Sociologie/Genderová studia, Sociální antropologie
Student: Jitka Pecharová
Název diplomové práce: Menstruace tajná a tajená Anotace: Autorka se v práci zabývá menstruací jako kulturním
konstruktem. Vychází z genderové perspektivy a perspektivy feministické antropologie. Popisuje, jakým zpÅ¯sobem je
utváÅ™ena sociální podoba menstruace. Autorka identifikuje spoleÄ•enské jevy, které se podílejí na utváÅ™ení obrazu
menstruace, sexualizaci a medikalizaci. &Scaron;kola: Mas. univerzita Brno &mdash; Fakulta sociálních studií Obor
studia: Sociální politika a sociální práce/Sociální antropologie S otázkou, ÄŒím se asi tito absolventi Å¾iví",zaslal
udivenýJOSEF KOUBA
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